
 1

  
 

) ))146( 
 

  )1!!(العدوان النفطي بيت الوجيع العربي
http://www.arabpsynet.com/Samarrai/DocSamarraiWaMaSawahaa146-031216.pdf< 

 


ا�ــــ�. د�� �ـــــ�دق ا�
 قا��ـ�ا –أ����ـ� 

sadiqalsamarrai@gmail.com 
  

 
 
النفط وعالقته بالسلوك 
العربي الفردي والمجتمعي 

يتم تجاهله عن , والسياسي 
لكي تتحقق , قصد ودراية 

الغايات المرسومة والمشاريع 
 المعلنة والمكتومة 
 
الواقع العربي عبارة عن 

سجير متأجج سعير متواصل و
فتحترق , بسبب النفط 
وتختنق , الموجودات بنيرانه 

 المخلوقات والنباتات بدخانه 
 
 
أن العقل المهني 

ال يزال , بإختصاصاته المتنوعة 
في غيبوبة وتجاهل وغفلة عما 
يفعله النفط في الواقع 
السلوكي والنفسي العربي 
 .في كل مكان

 
النفط في مأزق والدنيا 

مصير  كذلك ألنها ربطت
حضارتها وتقدمها به ، 
وإخترعت أدواتها ووسائلها 
إعتمادا عليه وما حسبته 
سينضب ، أو أن أسعاره 
 سترتفع وتنخفض بسرعة

 
 
حضارتنا في جوهرها هي 
حضارة النفط ، ألنه وفر لنا 
أرخص مصدر للطاقة لم تعرفه 
األجيال التي سبقت القرن 

لكي , يتم تجاهله عن قصد ودراية , جتمعي والسياسي لمالنفط وعالقته بالسلوك العربي الفردي وا
كما أن المهتمين بالعلوم اإلجتماعية والنفسية , ع المعلنة والمكتومة تتحقق الغايات المرسومة والمشاري

وإعتمدوا في دراساتهم وبحوثهم على نظريات ورؤى , والسلوكية قد أغفلوا هذه الحقيقة المريرة 
  .مستوردة ال تمت بصلة لواقع يحترق بنفطه

  
حترق الموجودات بنيرانه فت, فالواقع العربي عبارة عن سعير متواصل وسجير متأجج بسبب النفط 

والعقل تحققت مصادرته , بل أن اإلقتصاد قد تم قتله بالنفط , وتختنق المخلوقات والنباتات بدخانه , 
لكي تُنجز , وصار الفقر والقهر والجوع والبؤس من ضرورات أسر اإلنسان وتكبيله , بالنفط 

  .السرقات المريحة للنفظ
  

فأن العقل , به من ويالت وتداعيات وصراعات ودمارات وبرغم كل ما أزرى به النفط وتسبب 
ال يزال في غيبوبة وتجاهل وغفلة عما يفعله النفط في الواقع , المهني بإختصاصاته المتنوعة 

  .السلوكي والنفسي العربي في كل مكان
  

وهذه سلسلة إقترابات تهدف لضرورة عدم إغفال دور النفط في السلوك المضطرب في مجتمعاتنا 
والتأريخ يحدثنا بأن , والطاقة تعني القوة , فاإلقتصاد داينمو السلوك األرضي , لى كافة المستويات وع

وبلداننا تكنز معظم , وما جرى ويجري هو بسبب التنافس على مصادر الطاقة , الحروب والنزاعات 
  !!فماذا نتوقع من الذين يتأسدون فيها؟, طاقات األرض 

  
   !!النفط مأزقنا: أوال

لنفط في مأزق والدنيا كذلك ألنها ربطت مصير حضارتها وتقدمها به ، وإخترعت أدواتها ا
  . ووسائلها إعتمادا عليه وما حسبته سينضب ، أو أن أسعاره سترتفع وتنخفض بسرعة

  . حضارته التي تنعمنا بها، أصبحنا نواجه عوامل تدهورها وإنحاللها بسببه أيضا  وبعد رحلة قرن مع 
  

في جوهرها هي حضارة النفط ، ألنه وفر لنا أرخص مصدر للطاقة لم تعرفه األجيال فحضارتنا 
التي سبقت القرن العشرين، وما تمتع بالنفط إال أجيال ذلك القرن خصوصا في نصفه الثاني وأجيال 

فالعالم يواجه مشكلة توفير الطاقة الالزمة للحفاظ على ما وصل , القرن الحالي ولبضعة عقود أخرى 
  .يه من قدرات تقنية ومستويات متقدمة ومعقدة في الحياةإل

  
وقد إستهلكت البشرية ما يقارب من تسعمائة بليون برميل من النفط في القرن العشرين ، ويبدو أن 

فمخزون أمنا األرض , مخزون األرض منه ال يمكنه أن يسد الحاجة المتزايدة إليه في القرن الجديد 
تفائلين جدا لنتجرأ ونقول ألف وثالثمائة بليون برميل ، ولو أن المسوحات في أحسن أحواله إذا كنا م
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 العشرين
 
العالم يواجه مشكلة توفير 

الالزمة للحفاظ على ما  الطاقة
وصل إليه من قدرات تقنية 
ومستويات متقدمة ومعقدة 
 في الحياة

 
 
أن الحاجة ستتصاعد، ففي 

إستهلك العالم  1950عام 
مليون برميل نفط بينما  470

إستهلك  2000في عام 
مليون برميل نفط ،  3537

أي أن زيادة الطلب على 
النفط قد صارت سبعة 
 أضعاف خالل نصف قرن 
 
 

% 66أن ما يقرب من   
من مخزون األرض النفطي 
هو في بلداننا ، فالسعودية 
عندها  ربع نفط األرض، 
والعراق وإيران معا يقتربان 

والكويت , من الربع  أيضا 
ودول الخليج يقتربان من 
الخمس وباقي الدول تشكل 
 الحصة المتبقية

 
 
كان النفط يؤلف نسبة 

من حاجة الدنيا للطاقة % 4
بداية القرن العشرين في 

لكنه في نهايته صار يؤلف 
من % 96، و % 40نسبة 

 طاقة النقل
 
 
ستصل معظم حقول النفط 
في األرض إلى ذروة إنتاجها 
في غضون عقدين أو أقل، 
مما ينذر بزيادة فائقة ألسعار 

إن لم تتوفر الوسائل , النفط 
البديلة التي تقلل من الحاجة 
 إليه 

الجيولوجية عبر األقمار الصناعية وغيرها من الوسائل تقدره بأقل من ذلك، لكن لنحسب أنها قد 
  .أخطأت وأن هناك أمل في إكتشاف مخزونات كبيرة منه

  
وهذا االستهالك في ,  بليون برميل نفط  وفي عام ألفين وستة ، إستهلك العالم ما يقرب من أربعه

لصين والهند اللتان تحققان نموا إقتصاديا متسارعا، إضافة إلى الدول تنامي خصوصا من قبل ا
وأوربا أكثر ,  الصناعية التي  تستهلك معظمه ، فأمريكا تستهلك أكثر من عشرين مليون برميل يوميا 

من ستة عشر مليون برميل يوميا، والصين أكثر من سبعة ماليين، والشرق األوسط أكثر من ستة 
من إنتاجها % 20وبعض الدول المنتجة للنفط وصلت حاجتها إلى ما يقرب من ,  ميا ماليين برميل يو

ألنها أخذت تهتم بالنمو اإلاقتصادي والمشاريع التي تحتاج إلى طاقة ، ألن أي تطور إقتصادي ال بد , 
  . له من طاقة والنفط أرخصها

  
ن برميل نفط بينما في عام مليو 470إستهلك العالم  1950ويبدو أن الحاجة ستتصاعد، ففي عام 

مليون برميل نفط ، أي أن زيادة الطلب على النفط قد صارت سبعة أضعاف  3537إستهلك  2000
مليون  400إزداد الطلب بمعدل , خالل نصف قرن ، وخالل العقد األول من القرن الحادي والعشرين 

كل عقد من الزمان، وهذا يعني  مليون برميل نفط أكثر 800برميل، أي أن البشرية تحتاج إلى حوالي 
  .بليون برميل نفط في العام 10أنها ستتجاوز الحاجة إلى 

بليون نفط في  34مليون برميل نفظ في اليوم أي ما يعادل  93إستهلك العالم  2015وفي عام 
  .قد تتضاعف في العقود القادمات, وهذه الحاجة ربما في إزدياد مضطرد , العام 
  

دد كبير ويقول أن النفط بأحسن حاالت تفاؤلنا سيكفينا ألكثر من قرن، وهذا وقد يرى البعض الع
ألن معظم حقول النفط خارج مجموعة أوبك قد حققت ذروتها من اإلنتاج ، وأصبح ,  ليس صائبا 

اإلنتاج فيها أقل وأكثر كلفة، وبعض دول أوبك قد وصلت حقولها إلى ذروتها اإلنتاجية أيضا، وأن 
  . لدول المنتجة قد قل إنتاجهامن أكبر ا% 70

  
ومعنى ذلك أننا ال يمكننا إستخراج جميع النفط المخزون في األرض، إذ يبدو أن األرض تقاوم 

وال تسمح لنا بأخذ أكثر من نصف مخزونها بسهولة، ألسباب نجهلها في الوقت الحاضر، لكننا , ذلك 
  . طقد نعرفها فيما بعد عندما نأخذ بشفط حصة األرض من النف

  
,  وفي أكبر دولة نفطية يتم ضخ المياه لكي يخرج النفط ، وأخذت تعاني من إنزالقات في تربتها 

كما أن ,  وال يعرف مدى التغيرات الجيولوجية الناجمة عن إفراغ األرض من نفطها وحقنها بالماء
اإلنسان وتحيل األرض  قد تهدد حياة, التأثيرات البيئية الخطيرة التي يسببها اإلستهالك المفرط للنفط 

  .إلى وسط مناهض للبقاء
  

من مخزون األرض النفطي هو في بلداننا ، % 66والمشكلة التي تواجهنا أن ما يقرب من   
والكويت ودول , فالسعودية عندها  ربع نفط األرض، والعراق وإيران معا يقتربان من الربع  أيضا 

  .حصة المتبقيةالخليج يقتربان من الخمس وباقي الدول تشكل ال
  

من حاجة الدنيا للطاقة في بداية القرن العشرين لكنه في نهايته صار % 4وكان النفط يؤلف نسبة 
في العقد % 60من طاقة النقل،  وزيادة إستهالك النفط ربما ستصل إلى % 96، و % 40يؤلف نسبة 

  . تناوما نملكه حقا هو ألف بليون برميل من النفط ومعظمه في منطق,  الحالي  
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يها الدول المتقدمة لد
مخزون نفطي في أراضيها 
لكنها قد وصلت لذروتها 
اإلنتاجية ، فقررت أن 

 ألن ذلك أرخص, تستورده 
 
 
بقيت دولنا الوحيدة التي 
لم تصل إلى ذروتها اإلنتاجية 
بعد، ومعنى هذا، أنها 
ستتحكم بمصير الحضارة 
األرضية وتقرر عمرها وقوتها 
في العقود القادمة لو 
 اإمتلكت نفطها وإرادته

 
 
أن مناطق النفط ستتواصل 
, فيها القالقل واإلضطرابات 

لكي تبقى مشغولة في أمورٍ 
تبعدها عن التفكير بالنفط 
 .وأهميته وإستثماراته المحلية

 
 
  

  
وستصل معظم حقول النفط في األرض إلى ذروة إنتاجها في غضون عقدين أو أقل، مما ينذر 

إن لم تتوفر الوسائل البديلة التي تقلل من الحاجة إليه ، وهذا بدوره يعني , بزيادة فائقة ألسعار النفط 
  . فطضغطا إقتصاديا وتدهورا في أحوال المدنية المعاصرة التي بنيت على أكتاف الن

وأقوى ,   والتقدم ال يمكنه أن يتوقف وهو يحتاج إلى طاقة لتمكين عجالته من الدوران المتسارع 
من حاجتها للنفط ألن آبارها قد وصلت إلى ذروتها في السبعينيات % 70-60دولة في العالم تستورد 

  . 1999من القرن الماضي، ومثلها روسيا التي حققت ذروة إنتاجها في عام 
المتقدمة لديها مخزون نفطي في أراضيها لكنها قد وصلت لذروتها اإلنتاجية ، فقررت أن  فالدول
  .ألن ذلك أرخص, تستورده 

  
وبقيت دولنا الوحيدة التي لم تصل إلى ذروتها اإلنتاجية بعد، ومعنى هذا، أنها ستتحكم بمصير 

نفطها وإرادتها، لكن غيرها من الحضارة األرضية وتقرر عمرها وقوتها في العقود القادمة لو إمتلكت 
  !! ملكها وملك نفطها وقرر مصيرها بسببه

  
وقوانين التفاعل الحضاري المعروفة عبر العصور، فأن , ووفقا لعقيدة النفط ودستور الطاقة 

لكي تبقى مشغولة في أمورٍ تبعدها عن التفكير , مناطق النفط ستتواصل فيها القالقل واإلضطرابات 
  . يته وإستثماراته المحليةبالنفط وأهم

  
وستواجه صعوبات كبيرة في تحقيق النمو اإلقتصادي والرفاه اإلجتماعي، وسيبقى منهج الحرب 

  . والصراعات المتنوعة شريعة سائدة حول آبار النفط
القادرة على إذكاء الخالفات والتفاعالت السلبية فوق أرض   - وال يعرف كم من الوسائل المبتكرة 

سيتم ممارستها لتحقيق الهدف األساسي الالزم للقوة ، وهو التحكم بالنفط والقبض على آباره ،  –النفط 
 .                               ألنه دم المدنية المعاصرة وأوكسجينها الذي تخمد أنفاسها بدونه

 

***   *** 

  "  ـــــيانـنفس" ي ـــاب العربـــة الكتـــر سلسلـــبوست
   ـــة محكمــــة في علــــوم وطـــب النفـــــساصــــدارات مكتبيـ

      
  "  ـانـــــينفسـ"  يـــالعرب ابـــالكت رـــبوست
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  وكــس بــى الفايــعل"  ـيـاننفس"  ةــسلسل
https://www.facebook.com/The-Arab-eBook-of-Psychological-Sciences-217222165315189/ 
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